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Resolução do Parlamento Europeu sobre os processos de ratificação do Tratado que 
estabelece uma Constituição para a Europa e a estratégia de comunicação relativa a este  
mesmo Tratado  

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o projecto do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, 
cujo texto recebeu em 18 de Junho de 20041 o acordo dos Chefes de Estado ou de 
Governo dos Estados-Membros da União Europeia reunidos na Conferência 
Intergovernamental e cuja assinatura deverá ter lugar no dia 29 de Outubro de 2004, em 
Roma; 

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 103º do seu Regimento, 

A. Considerando o alcance histórico do acordo alcançado ao mais alto nível político dos 
Estados-Membros no passado dia 18 de Junho, o qual representou o primeiro acto político 
relevante da União Europeia alargada, lançando os fundamentos de uma União renovada, 
estribada numa democracia, transparência e eficácia acrescidas, 

B. Considerando que em 2005 se completarão sessenta anos de paz no nosso Continente, e 
que este período se caracterizou pela reconciliação de toda a Europa com base numa 
integração económica e política cada vez mais estreitas de que, num primeiro tempo, as 
Comunidades Europeias e, subsequentemente, a União e os seus alargamentos sucessivos 
foram o vector decisivo, 

C. Considerando que é importante que o projecto de Tratado que estabelece a Constituição de 
uma União assente nos seus Estados-Membros e nos cidadãos que os constituem seja 
apresentado da forma mais compreensível possível aos cidadãos, especialmente nos países 
nos quais vão ser organizados referendos,  

1. Solicita ao Conselho que defina uma abordagem comum a todos os Estados-Membros 
tanto no que se refere ao processo de ratificação do Tratado constitucional como ao 
período em que este processo terá lugar; 

2. Considera, por conseguinte, que, a fim de reforçar a consciência comum e de aproximar a 
Europa dos cidadãos, é fundamental privilegiar através de todos os meios disponíveis a 
dimensão europeia da votação que irá ter lugar nos diferentes Estados-Membros; 

3. Propõe, neste contexto, nomeadamente a fim de reduzir ao mínimo o período de incerteza 
entre a assinatura do Tratado e a sua possível entrada em vigor, que se escolha o período 
compreendido entre o dia 5 e o dia 8 de Maio de 2005 como data objectivo para completar 
os processos de ratificação, cujo valor simbólico tanto para a paz no nosso Continente 
como para a construção europeia contribuiria para afastar a esta preocupação; 
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4. Convida o Conselho e a Comissão a elaborarem uma estratégia de comunicação destinada 
a apresentar aos cidadãos o projecto de Tratado constitucional em termos que sejam ao 
mesmo tempo acessíveis, compreensíveis e objectivos, garantindo a maior harmonização 
possível entre Estados-Membros; 

5. Declara a sua disponibilidade para contribuir para esta estratégia, sugerindo uma 
concertação com as demais Instituições a fim de explorar a possibilidade de uma 
estratégia comum destinada a coordenar e congregar em toda a medida do possível os 
esforços envidados pelas três Instituições; 

6. Anuncia a sua intenção de emitir o seu parecer sobre o projecto de Tratado constitucional 
com a maior brevidade após a sua assinatura; 

7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e aos parlamentos dos Estados-Membros. 
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